
pŘrnušeruí pnovozu v nnnrrŘsrÉ šrou osovÁ sírÝšrn

vážení rodiče,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD-19

ve světě iv Ča P pro nós všechny velice důležité minimalizovat riziko přenosu onemocnění

vzhledem ke kumulaci osob v mateřské škole,

V souvislosti se současnou situacíšířenínákazy koronaviru a doporučením VŠMT ,,provoz
školky přerušit nebo omezit" (viz http://www.msmt,cz'{aq-neicasteisi-dotazv-k-oktualnim-

opatrenim-ke-koronaviru)došlo k 16. březn u 2O2O k hromadnému odhlašování dětí z mateřské

školy ze strany zákonných zástupců. Z tohoto důvodu bude v mateřské škole od úterý L7.3.

2020 do středy 25.3.2020 přerušen provoz. Toto rozhodnutíbylo v souladu s § 3 vyhlášky

t4l2105 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, projednáno se zřizovatelem.

Případné znovuotevření mateřské školy bude záležet na počtu přihIášených dětí.

NejniŽší počet žáků pro znovuotevření bude pět. Proto je nutné nejpozděj! během středy
25. 3. 2O2O do 12.00 dítě přihlásit. lnformace o otevření mateřské školy bude v tomto případě
zveřejněna na webových stránkách ve středu 25.3.2O2O.

O dalším vývoji situace budete informováni na webových stránkách školy: www.zsob.cz

K přihlášení dítěte použijte e-mailovou adresu skolkabitvska@zsob.cz nebo
daniela.dolakova@zsob.cz nebo telefonníčísla: 739 L39 643 a 608 962 113.

Pokud budou mateřské školy uzavřeny na zák!adě rozhodnutí ministerstev, bude mateřská
škola uzavřena po dobu rozhodnutí.

V případě, Že budete potřebovat vystavit žódost na ošetřovné, požadavek napište na email:
daniela.dolakova(azsob,cz . Do žódosti o potvrzení uvedte prosím jméno dítěte a datum narození,
aby mohlo dojít k ověření totožnosti. Rodné číslo nebude vyplněno z důvodu dodržení GDPR, Po
vytiŠtění potvrzení si rodné číslo doplníte sami. Pokúd nemáte možnost si potvrzení vytisknout,
uved'te to do svého požadavku

V kance přítomna vedoucí učitelka ve středu 18. 3. v době od 9.30 do 11,30.

Děkujeme za pochopení
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